
Реєстр підприємств, установ, організацій для дистанційного проходження виробничих практик 

здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету  

імені Богдана Хмельницького у термін з 14.05.2022 р. по 18.06.2022 р. 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

Перший (бакалаврський) рівень освіти 

Назва освітньої 

програми, 

курс, група 

 

Назва 

практики та 

термін 

проведення 

Кафедра (кафедри) 

які забезпечують 

проведення 

практики 

Бази практики Назва та 

№ договору 

(клопотання), дата 

укладання  

 

Дата 

закінчення 

дії договору 

(клопотання) 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

ОПП: 

Дошкільна 

освіта. 

Початкова 

освіта 

4 курс 

118/1-с група 

2 курс 

720/1-с група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

 

14.05.2022 р. – 

28.05.2022 р. 

(2 зміна) 

Кафедра початкової 

освіти 

Педагогічна лабораторія 

початкової освіти 

Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

– 
 

– 

ОПП: 

Дошкільна 

освіта. 

Логопедія 

4 курс 

118/2-с група 

2 курс 

720/2-с група 

Виробнича 

практика в 

логопедичних 

групах 

 

14.05.2022 р. – 

28.05.2022 р. 

(2 зміна) 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Освітньо-науковий центр 

соціо-культурного 

розвитку дитини 

Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

– 
 

– 



ОПП: 

Дошкільна 

освіта. 

Початкова 

освіта 

4 курс 

118/1-с група 

 

ОПП: 

Дошкільна 

освіта. 

Логопедія 

2 курс 

720/2-с група 

 4 курс 

118/2-с група 

Виробнича 

(організаційно-

методична 

практика в ДНЗ) 

 

14.05.2022 р. –  

28.05.2022 р. 

(1 зміна) 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Освітньо-науковий центр 

соціо-культурного 

розвитку дитини 

Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені 

Богдана Хмельницького  

 

– 
 

– 

ОПП: 

Дошкільна 

освіта. 

Початкова 

освіта 

2 курс 

720/1-с група 

Виробнича 

організаційно-

методична 

практика  

 

14.05.2022 р. –  

28.05.2022 р. 

(1 зміна) 

    

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

ОПП:  

Соціальна 

робота. 

Соціальна 

педагогіка 

4 курс 

Виробнича 

практика з 

технологій 

соціальної 

роботи та 

соціальної 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної роботи 

Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

– 
 

– 



418-с група педагогіки 

14.05.2022 р. – 

28.05.2022 р. 

(1, 2 зміни) 

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта 

ОПП: Початкова 

освіта. 

Християнська 

етика 

4 курс 

218/1-с група 

 

ОПП: Початкова 

освіта. Іноземна 

мова 

4 курс 

218/2-с група 

2 курс 

820/1-с група 

 

ОПП: Початкова 

освіта. 

Інклюзивна 

освіта 

2 курс 

820/2-с група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

 

14.05.2022 р. – 

28.05.2022 р. 

(1,2 зміна) 

Кафедра початкової 

освіти 

Кафедра початкової 

освіти Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

 

– 
 

– 

Спеціальність 053 Психологія 



ОПП: 

Психологія. 

Психологічне 

консультування 

4 курс 

318-с група 

Виробнича 

практика (з 

фаху) 

14.05.2022 р. – 

28.05.2022 р. 

(1, 2 зміни) 

Кафедра психології Громадська організація 

«Альянс нових 

мелітопольців» 

Договір про 

співпрацю 

№ 26/48-19/2018  

від 10.05.2018 р. 

Договір 

безстроковий 

Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

ОПП:  

Середня освіта. 

Музичне 

мистецтво 

4 курс 

518-с група 

2 курс 

920-с група 

Виробнича 

(педагогічна) 

практика 

 

14.05.2022 р. – 

28.05.2022 р. 

Кафедри: теорії і 

методики музичної 

освіти та 

хореографії; 

педагогіки і 

педагогічної 

майстерності 

Запорізький Навчально-

виховний комплекс № 41 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

Клопотання 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана 

Хмельницького 

від 12.05.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2022 р. 

Спеціальність 024 Хореографія 

ОПП:  

Хореографія  

3 курс 

1019-с група 

4 курс 

618-с група 

Виробнича 

практика (з 

фаху) 

 

14.05.2022 р. – 

28.05.2022 р. 

Кафедра теорії і 

методики музичної 

освіти та 

хореографії 

Комунальний заклад 

«Дніпропетровський 

фаховий мистецько-

художній коледж 

культури» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

Договір про 
проведення 

виробничої практики 
здобувачів вищої 

освіти 
Мелітопольського 

державного 
педагогічного 

університету імені 
Богдана 

Хмельницького 

№ 17/37-16/ 

від 13.05.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2022 р. 

 



Другий (магістерський) рівень освіти 

Назва освітньої 

програми, 

курс, група 

 

Назва практики 

та термін 

проведення 

Кафедра (кафедри) 

які забезпечують 

проведення 

практики 

Бази практики Назва та 

№ договору 

(клопотання), дата 

укладання  

 

Дата 

закінчення дії 

договору 

(клопотання) 

Спеціальність: 012 Початкова освіта 

ОПП: 

Дошкільна 

освіта. 

Початкова 

освіта 

1 курс 

М 121-с/1 група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

 

14.05.2022 р. – 

18.06.2022 р. 

Кафедра початкової 

освіти 

Педагогічна лабораторія 

початкової освіти 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

 

– 
 

– 

ОПП: 

Дошкільна 

освіта. 

Логопедія 

1 курс 

М 121-с/2 група 

Виробнича 

практика 

(логопедична) 

 

14.05.2022 р. – 

18.06.2022 р. 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Освітньо-науковий 

центр соціо-культурного 

розвитку дитини 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

– 
 

– 

Спеціальність: 013 Початкова освіта 

ОПП: 

Початкова 

освіта. Іноземна 

мова 

1 курс 

М 221/1-с група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

 

14.05.2022 р. – 

18.06.2022 р. 

Кафедри: 

початкової освіти; 

іноземних мов 

Педагогічна лабораторія 

початкової освіти 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

– 
 

– 



 

ОПП: 

Початкова 

освіта. 

Інклюзивна 

освіта 

1 курс 

М 221/2-с група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

 

14.05.2022 р. – 

18.06.2022 р. 

Кафедра початкової 

освіти 

Педагогічна лабораторія 

початкової освіти 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

– 
 

– 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

ОПП:  

Соціальна 

робота. Арт-

терапія в 

соціальній сфері 

1 курс 

М 421-с група 

Виробнича 

практика з 

соціальної 

роботи з 

використанням 

арт-технології 

 

14.05.2022р.-

18.06.2022р. 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Освітньо-науковий 

центр соціо-культурного 

розвитку дитини 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

 

– 
 

– 

Спеціальність 053 Психологія 

ОПП: 

Психологія. 

Практична 

психологія 

1 курс 

М 321-с група 

Виробнича 

практика (з 

фаху) 

 

14.05.2022р.- 

18.06.2022р. 

Кафедра психології Громадська організація 

«Альянс нових 

мелітопольців» 

Договір про 

співпрацю 

№ 26/48-19/2018  

від 10.05.2018 р. 

Договір 

безстроковий 

Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 



ОПП:  

Середня освіта. 

Музичне 

мистецтво (за 

видами) 

1 курс 

М 521-с група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

 

14.05.2022 р. – 

28.05.2022 р. 

Кафедри: теорії і 

методики музичної 

освіти та 

хореографії; 

педагогіки і 

педагогічної 

майстерності 

Долинська 

загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів 

Теребовлянської міської 

ради Тернопільської 

області 

Клопотання 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана 

Хмельницького 

від 12.05.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2022 р. 

 

 


